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ROSYANIE WZIĘLI TURKOM 8 MIAST 
: » 

Co słychać na Bałkanie. 
Z POLSKI WCIĄŻ MAŁO NOWIN. 

| 

Niemcy i Austryacy w odwrocie» 

BOSVANIE ZA 
Walki w Belgii i we Francyi. 

NIEMCY POKONANI NA CAŁEJ UNII. 

W przededniu zdobycia Tsing-Tao. 
Wojna nieodwołal- 
nie zadecydowana. 

Londyn, 5 listopada. — Turcys 
widocznie postanowiła nareszci< 

wojnę nieodwołalnie prowadzić z< 

sprzymierzonymi, zrywa stosun 
ki dyplomatyczne z Anglią, Ro 

syą, Francyą i Serbią, a jej dyplo- 
matyczni w krajach wymienio- 
nych przedstawiciele zażądał 

wczoraj swoich paszportów, któ 

re im bezzwłocznie zwrócoono. 

Wczoraj ambasadorowie turecq 

odjechali z Londynu i z Bor- 

deaux. 

Działania wojenne 
Anglii i Rosyi. 

Na Morzu. 
Londyn, 5 listopada. — Krą- 

żownik angielski „Minerva", ter 

sam, kt^ry onegdaj zbombardo- 
wał port i miasto tureckie w A 

rabii, Akabah, ostrzeliwał wczo 

raj miasto arabekie Jiddah, o 6i 

mil odległe od Mekki, dalej wgłąt 

lądu leżącej. 
— Na morzach Cżarnem i Ege 

skiera już również walki są w peł 
ni — okręty francuskie i angiel- 
skie ostrzeliwują Dardanelle 

torty nad cieśninami leżące: po 
dobno wielkie szkody w nich zo 

stały zrządzone od ciężkich dzia 

angielskich. Jeden z bombardu- 

jących statków został ugodzony 
i oddalił się dla naprawy. W po- 
bliżu zatoki Tsheme w Małej A 

zyi angielski statek przyłapał 
' 

statki tureckie — kanonierk^ 

„Dura'' i parowiec „Kiroli''. Tur 

cy nie chcąc poddać statków obi 

zatopili. Na Morzu Czarnem Tur 

cy zatopili statek rosyjski „Sino 
pe"; władze rosyjskie polecił] 
wszystkim statkom handlowyn 

chronić się do portów fortyfiko 

wanych na cały czas dopóki dzia 

łania wojenne nie zadecydują be; 

pieczeństwa wód Morza Czarne 

go. 

Berlin, 5 listopada. — Rapor 

ty niemiecko tureckie głoszą, 
ż< 

Turcy zatopili na Morzu Czar 

nem aż 19 transportowców rosyj 
skich ze znaczną Uczbą ludzi zało 

gi i wszelakiego towaru. Donosz; 

również, że dwa statki angielski· 

ostrzeliwały wczoraj port Jaffa v 

Syryi, ale musiały odstąpić prze< 

pociskami z dział portowych. 
— 

Rząd turecki oddał dowództw- 

nad fortami Dardanellów, bronią 

| cymi cieśnin, Torgutowi Baszy 

'j Izzet Basza i Szukri Basza objęli 
dowództwo armii lądowych. 

Działania na lądzie 
Petrograd, listopada. — U- 

j rządowe raporty ogłaszają, iż 

i wojska rosyjskie przekroczyły 
Kaukaz i linie graniczne i wkro 

czyły na terytorya tureckie, gdzie 
. zetlgięły się z nieprzyjacielem: 
! pierwsze starcia wypadły zwycię- 
sko dla Rosyan, którzy pędząc 

t przed sobą hordy tureckie zajęli 8 j 
miast w podkaukazkiej prowincyi 
tureckiej. Turcyi odpadli dość da- 
leko znaczne poniósłszy straty. 

Co słychać na Bał-; 
kanie. 

J 

Konstantynopol, 5 listopada. — 

Rola Turcyi w wojnie światowej; 
zapowiada fatalne konsekweneye, 
wśród innych państw bałkańs- 

kich. Przedewszystkiem w samej 

Turcyi opinia co do wojny jest 
podzielona, a dowodem tego jest 
fakt, iż w dniu dniach ostatnich 

kilku ministrów ustąpiło z tych, 
którzy się na tfojnę nie zgadzali ; 
sułtan Mahomet również wojnie 
jest przeciwny — tak powiadają, 
ale stronnictwo młodo-tureckie, 

obecnie dominujące - w Turcyi 
przeważyło decyzye na stronę wo 

jenną, co możliwie spowoduje 
wybuch walk na całym Bałkanie. 

Ateny, 5 listopada. — Donoszą 

tu, że w najbliższej przyszłości 
oczekiwane jest zerwanie stosun- 

ków turecko-serbskich : podobno 
ambasador serbski, już wyjechał 

z Konstantynopola, 
* zleciwszy 

sprawy swego państwa ambasa- 

dzie amerykańskiej. Bułgarya zda 

je się, przechyla się ostatecznie 

na stronę Turcyi: ogłoszono już 

w Bułgaryi mobilizacyę drugich! 
rezerw, a donoszą, że komumka- 

cya pomiędzy Bułgaryą, 
a Serbią, 

została już także przerwana. W 

Sofii ma być wielkie wzburzenie 

a także podzieloną ma być opinia 
co do kierunku polityki bułgar- 

skiej — jedni radziby 
widzieć 

Bułgaryę po stronie sprzymie- 
rzonych i Rosyi, drudzy dora- 

dzają zemótę na dawniejszych 

sprzymierzeńcach bałkańskich tj 

żądają przymierza z Turcyą II 

Niemcami. 

J. B. Pallasch wypożycza pienią- 
5 

dze na realność, sprzedaje karty o- 

- 

kręto we i realności. 1146 Noble ul. 

Co się dzieje w 
/łbami. 

kiyrn, o listopada. — W całej 
Albanii panuje kompletna anar- 

chia głównie z powodu walk mu- 
zułmanów przeciwko chrześcija- 
nom: po miastacn walki krwawe 

toczą się na ulicach; przeciwko 
Czarnogórcom ma być silna nie- 
nawiść: oddział Albańczyków 
pod wodzą austryackiego oficera 

stoczył walkę w pobliżu Jaczo- 
vy z oddziałem regularnym Czar- 

nogórców i został przez tychże 
tak zniesiony, że z dwu tysięcy 
ludzi niecała setka z życiem usz- 

ła Wojska włoskie trzymają się 
okolic Avlony, zajętej w dniach 
ostatnich. 

Stanowisko Persy i. 
Berlin, 5 listopada. — Donoszą 

pisma tutejsze, iż rząd perski 

przez swego posła w Petersburgu 
zażądał od Rosyi Usnięcia z Per- 

syi wojsk rosyjskich.... 

Z Walk na Morzu. 
Niemiecki krążownik 

zatopiony. 
Londyn, 5 liswopaau. — Nie- 

miecKi krążownik „orck" naje- 
chał na minę w zatoce jahae, u 

ujścia rzeki Wezery i zatonąi 

wraz z załogą 500 marynarzy — 

największy to ze statków niemie- 

ckich zatopionych w dotycncza- 
sowej wojnie. 

bitwa na Morzu 
foinocnem. 

·> Lonuyn, o nstopaua. ivrąz^ 

wieści, iż na Morzu Północnem 

toczy się nare&zcie wielka bnwa 

morska; szczegoiow o jej prze- 
biegu żadnych me pouano, raowią 
tylko, że jakicnś n okrętow zo- 
stało zatopionych. (?). 
— btauu wojenne angielskie 

zostały wysiane na przeszukanie 
Morza Północnego, na które wy- 
chylić się miały okręty niemiec- 
kie. Poouonio Niemcy okazują o- 
statnimi czasy gotowość wyjścia 
z ukrycia i przyjęcia otwartej bi- 
twy niorskiej. W sprawie oneg- 
dajszq?o spotkania na Morzu 

Północnem, w którem angielska 
łódź podwodna „D-V." zatopiona 
została przez minę niemiecką vy y · 

rzuconą z uchodzącego niemiec- 

Uego krążownika, donoszą, ze 

najwidoczniej byia to zasadzka 

niemiecka: cztery niemiecKie 

„dreadnoughty" i cztery krążow- 
niki wyciiyiuy się z kanału is.no- 

nn i portu wojennego Wilheims- 

halen, by wywabić na wouy nie- 

mieckie iloię angielską, a potem 
prawdopodobnie — minami i ło- 
dziami podwounemi zaciac jej wię 
ksze szkody, ale staiki angiel- 
skie trzymały się 'w ostrożności i 

dopiero gdy Niemcy odjedzali, 
posiano za nimi łouzie podwod- 
ne, ale nie większe OKręty i jedna 
to z tycn łodzi została ugodzona 

przez miny niemiecKie: jatc się 

okazało, osirożnosc Anglików by- 
ła na miejscu, a zasadzka niemie- 

,cka spełzła na tuczem. L tem 

wszystkiem w najbliższych 
dniacn spodziewać aię naiezy wa- 

żnych działań na Morzu .fołnoc- 

nem. Zdaje się, że flocie angiel- 

skiej nie ze wszystkiem udało się 
zakorkować Niemców w kanale 

kilońskim i kącie wód niemiec- 

kich miedzy JJanią a Niemcami, 

ponieważ owe zasadzki i wycie- 

czki niemieckich okrętów świad- 

czą, iż przecie na wody wydo- 
stać się mogą. Flotą niemiecki 

dowodzi ks. Henryk bruski, braw 

ces. Wilhelma II. 

W przededniu u- 
padku lsing-iao. 
A-ondyn, 5 listopaua. — Zdoby- 

cia Tsing-T&o, wiendej niemiec- 

kiej twxerozy morsKiej w teryto- 

ryum Kiau-czau, spodziewać się 

naieży lada dnia. japończycy od 

dni paru prowadzą aiak general- 
ny z morza i od lądu i zmusili już 
do milczenia wszystkie forty. Z 

Pekinu donoszą, że forteca od 

wtorku już milczy i nie odpowia- 
da strzałami. Najbliższy szturm 

zapewne zaaecyauje o losie twier- 

dzy. 
Tokio, 5 listopada. 

— Urzędo- 
wo potwierdza się, że twierdzi 

Tsing-Tao już ostatnie daje zna- 
ki sprzeciwu i obrony. Wojska 

japońskie są pod samem miastem 
i zdobyły w szturmach 23 armat 

niemieckich oraz 800 jeńców 

wzięły do niewoli, podobno tylko 

podkopy i obrony drutu kolcza- 

stego pozostają do sforsowania a 

Japończycy staną się panami 
mista. Niemcy w porcie zatopi- 
li krążownik austryacki „Kais. 
Elisabeth", który się tam był 

schronił, zatopiono go dla tego, 

by go nie oddać w ręce zwycięz- 
ców. Również doki kosztowne pły 

wające, a służące do naprawy o- 

krętów, zatopiono. 

Japończycy polują 
na krążowniki 
niemieckie. 

Valparaiso, Chlip, 5 listopada. 
-* Donoszą tu, że na kilku chi- 

lijskich wyspach na Pacyfiku ob 

serwowano okręty floty japoń- 
skiej, które tam widocznie zapę- 
dził)' się w pościgu za okrętami 
niemieckimi: wiadomo, że 

' 

dwa 

krążowniki niemieckie ^Scharn- 

Z Obrazków Antwerpii 

Autwerpia: Gmach Opery. 

,· ....... C ·: -··:··!| 

··· ..· 
" · 

Antwerpia: Pomnik Leopold II. 

horst" i „Gneisenau" dały się do 
tkliwie we znaki, grasując na wo- 

dach południodego Pacyfiku, 
przeto Japończycy zdaje się, pra-, 
gną skończyć z nimi. Owe statki 
niemieckie istotnie były przy o- 

wych wyspach, ale pośpiesznie 
zaopatrzywszy się w żywność ij 
węgiel, odjechały natychmiast, j 
obawiając się japońskiego zasko-i 
czenia ich w tej okolicy. 

Walki na Zachodzie 

£uropy. I 
Niemcy w ptłaym cd- 
wrcc*e na ca ej linii, j 
Faryz, 5 listopaaa. — Raporty 

z teatru walk w .belgii i w caicj 

północnej francy i s<£ Uzis nauer 

korzystne, jakkuiwiek nie poci^ą 
»K,rł iirialu cvi"7i»ori^r»\JL/ W#» 3- 

dryi Niemcy oatacni wysiiefc sior- 
sowania rze« i ser i i,ys przepia 
clu ta* oicropnemi onarami, iż 

me w ai id tara już były aie rzezie 

iormaine, ooccrae więc Niemcy 

wycotują się szybko z całej oko- 

licy miasta iMieuport, a waiid to- 

czą się przeważnie pomiędzy Dix- 

muide a Ypres. I na tej linii Nie- 

mcy zostali zmuszeni do cofnię 
- 

cia się, a podobno przygotowu- 
ją oni nowe lime obron pomiędzy 
Ustendą a Bruxellą na Uandawę 

i Bruegge: znaczy to stanowcze 

odpadnięcie z pogranicza franko- 

belgijskiego i wybrzeży flan-« 

dryjsłcich, a przesunięcie się 

wstecz na dalsze'linie do Belgii, 

czyli, że prawe skrzydło niemie- 

ckie zostaje już zupełnie z Fran- 

cyi wysadzone. Niemcami 
ma 

dowodzić obecnie sam ces. Wil- 

helm, który przebywa we Flan- 

dryi, wojska tam ślą Niemcy 

wciąż masy całe: sprzymierzeni 
napór ten wytrzymują świetnie 

a straty ich są 
— choć bardzo 

wielkie — ale stosunkowo c 

wiele mniejsze od niemieckich 

wojska angielskie i belgijskie 

główny tu ciężar walk i strat po- 

noszą, Francuzi walczą na liniach 

dalszych więcej na południe, we 

4 
Francji. 

Kluck poległ, Wil- 
helm zagrożony. 
Londyn, 5 listopada. — We 

walkach wczorajszych poledz 
miał dzielny generał niemiecki v. 

Kluck, prawdopodobnie najzdol- 
niejszy z niemieckich dowódzców 

Szczegółów brak zupełny. Kwa- 

tery niemieckie w Thielt, w Bel- 

gii zostały zbombardowane z ae- 

roplanów belgijskich i francus- 

kich: znajdować się tam miał 

sam ces. Wilhelm, który tylko 
szczęśliwym zbiegiem okoliczno- 

ści uszedł cało. Cesarz swą kwate 

rę przeniósł do Gandawy. Miasto 

Nieuport, gdzie walki najzacięt- 
sze jest jedną ruiną. W okolicy 
tej we Flandrvi 

— Niemcy ma- 

ją zgórą 500,000 wojska. 

Walri we Francyi. 
Od rzeki Ljys ku miastu Arras 

walka wrzała w dniu wczoraj- 
szym nader gwałtowna, na całej 
tej linii Francuzi posunęli się na 

północny-wschiód, wypierając 
Niemców * ich^pozycyi ; p<xAo^. 
nież pomiędzy Arras a rzeką Oi- 
se ku centrum walczono wczo- 

raj zacięcie, a w samem centrum 

nad rzeką Aisne Francuzi wyko- 
nali szereg ataków potężnych w 

okolicy Valley» odbierając Niem- 
com pozycye, zajęte przed kilku 
dniami, kiedy to Francuzi cofnąó 
się musieli przed zbyt silnymi 

i kontratakami niemieckimi. Zre- 

sztą Niemcy odnoszą też chwi- 

lowe powodzenia: wczoraj pod 
Roye wzięli oni do niewoli cały 

jeden pułk francuski, korzysta- 

jąc tego, że pułk ten zapędzi! się 
w ataku za daleko i w walce za- 

brakło mu amunicyi : 3500 żołnie- 

rzy dostało się do niewoli niemi©* 

ckiej. Podobnież w kilku punk- 
tach nad Aisne Francuzi cofnęli 

*się-przed zbyt przeważaj ąceml 
masami wojsk niemieckich. Zata 

na prawem skrzydle w okolicy 

Toul i Verdun stale postępują, 
spychając Niemców ku ich twier- 

dzy Metzowi. 

Walki w Polsce. 

Wciąż mało nowin. 
i 

Petrofgrad, 5 listopada. — Car 
Mikołaj odjechał na front bojo- 

wy: wczoraj minął Mińsk, gdzie 

się zatrzymał krótko: był 
w cer- 

kwi na nabożeństwie i rozdał or- 

dery i odznaczenia żołnierzom i 

oficerom, poczem udał się w dal- 

szą drogę do Królestwa, 
a być 

może i do Galicyi. 

Wzmożenie walk 

na pograniczu 
pruskiem. 

Petrograd, o listopada. — Od 

trzech dni Niemcy są w szybkim 
odwrocie z linii bojowych na 

pograniczu. Rosyjskie wojska za- 

jęły Bakałarzewo, biorąc do nie- 

woli sporo jeńca niemieckiego, 
oraz zdobywając zapasy broni ł 

amunicyi. Niemcy odpadli na li- 

nię Ełku (Lyck) i Biały, gdzie 

spodziewać się należy walnej bi- 

twy. 

(Dokończenie na stronicy 2-ej). 

« 

Jaskółka Pokoju.... (?) 
I BERLIN, 5.1. — Socjalistyczny dziennik 

„Vorwaerts" og'asza, iż otrzymał wieści z Szwaj- 
caryi, że parlament tamtejny wezwał prezyden- 
ta, by podał inicyatywę do dyplomatycznych 
prób w porozumieniu z innemi państwami neu- 
tralnemi — celem zaprowadzenia zawieszenia 

broni, a ewentualnie wszczęcia pokojowych per- 
traktacyi........ (W istocie, cbarakterystycznem 
jest, iż niezwykle ostra cenzura pruska, która 
ów dziecnik socyal styczny już w czasie wojny 
kilkakrotnie karała i zawieszała, puściła owo 
doniesienie...... Mogłoby to wskazywać, iż ura- 
bianie opinii w kierunku pokojowym byłoby 
Niemcom na rękę. Przyp. Red. D. C) 


